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يتوقع بعد االنتهاء من هذا الدر�س اأن تكون قادًرا على:
1(   اأن حتدد جماالت ا�صتخدام اللغة العربية الف�صيحة.

2(   اأن حتدد جماالت ا�صتخدام اللهجة العامية.
3(   اأن تخمن الهدف من الكالم.

4(   اأن تعرف حاالت اإعراب االأ�صماء.
5(   اأن تـميز بني حاالت اإعراب االأ�صماء.

6(   اأن تـتحدث عن اللغات واللهجات املوجودة يف بالدك.
7(   اأن تكتب اإعالًنا عن �صيء مفقود.

8(   اأن ت�صتخدم املفردات والتعبريات الواردة يف الدر�س يف  مواقف جديدة.

اللغة العربية
 بني الف�صحى و العامية
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ـيَّّة  َحى والَعامِّ اللَغة الَعَربيَّة بني الُف�صْ
يُح يف ُحْجرِة املدر�صاِت اجتمعْت َحْوَلها بع�ُس الطالباِت. َبْينََما كانت االأ�صتاذُة » اآية « َت�ْصَتِ

ِتِك َقِلياًل ؟ �صارة: هل ميكُن اأن نتحدَث مع َح�ْضَ

اي. لَْن ال�صَّ اأ�صتاذة اآية: طبًعا ِبُكلِّ �ُضوٍر، اأوال َتَف�صَّ

َفاء. ْبنَا منُذ َقِليٍل، بالَهنَاِء وال�صِّ الطالبات: �صكًرا، �َضِ

َحى ؟ يََّة ، وال يتكلموَن اللغَة العربيَة الُف�صْ �صارة: ملاذا يتكلُم النا�ُس يف ال�صارِع الَعامِّ

اأ�صتاذة اآية: اإجابُة هذا ال�صوؤاِل حتتاُج ُكُتًبا، لكن  باخت�صاٍر �َصِديٍد  الأن النا�َس 

بالَعاميَِّة،واأغلَب االأفالِم وامل�صل�صالِت بالعاميِة،وهناَك ِن�ْصَبٌة ُمرتِفَعة من االأُِميَِّة  اأن يتكلموا  ُدوا  َتَعوَّ      

      يف املجَتَمِع، فاأ�صبحت الَعاِميُة لغَة احلياِة اليوميِة تقريـًبا.

َحى؟ فاطمة: اإذن ملاذا نتعلُم اللغَة الُف�صْ

َحى لي�صت لغة لكنها اأْعَلى ُم�ْصَتَوَياِت اللغِة،  يَحة الأنَّ الُف�صْ اأ�صتاذة اآية: اأوال ، نحُن يف هذِه املرحلِة نتعلُم اللغَة الَف�صِ

مة، وقبل اأْن اأجيَب اأريُد اأن اأ�صاأل كلَّ واحدٍة ِمنُْكنَّ لـماذا تتعلُم اللغَة  الب يف املرَحلة املتقدِّ       وَيدُر�صَها الطُّ

     العربيَة ؟

مرمي: اأتعلُم الأين اأريُد اأن اأعمَل يف جماِل االإعالِم.

. يِّ ْبلوَما�صِ فاطمة: واأنا اأتعلُم الأعمَل يف املجاِل الدِّ

�صارة: واأنا اأتعلم حتى اأدر�َس العلوَم االإ�صالميَة يف اجلامعِة.

اِت االأخباِر، ُحِف واملجالت وَن�َضَ �ْصـِميَِّة ، ويف ال�صُّ اأ�صتاذة اآية: مـمتاز، ما اللغُة املوجودُة يف الكتِب ويف التقاريِر الرَّ

    واخُلَطِب الر�صميِة والَفَواِترِي والُعُقوِد والـُم�َصلْ�َصالِت التَّاِريِخيَّة ؟

َحى! يَحة واأحيانا الُف�صْ الطالبات : الَف�صِ

َحى ؟ اأ�صتاذة اآية: اإذْن َعَرْفُتَّ ملاذا تتعلْمَن العربيَة الُف�صْ

�صارة: طريقُتِك يف املناق�صِة َذِكيٌَّة جًدا يا اأ�صتاذة.
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15 الدر�س 2 - اللغة العربية بني الف�صحى والعامية

ِقيَقِة، لكنَّ كلَّ الطالِب -تقريـًبا- ي�صاألوَن ال�صوؤاَل َنْف�َصُه عن الفرق بني العاميِة  اأ�صتاذة اآية: �صكًرا على الـُمَجاَمَلِة الرَّ

      والف�صَحى، وملاذا نتعلم الف�صحى ؟  وملاذا نتعلُم العامية ؟ وهكذا.

مرمي: لكن هل العاميُة لغة؟

  ٍ يَحِة لكن مع َتَغريُّ اأ�صتاذة اآية: يف احلقيقة العاميُة لي�صت لغًة، هي َلْهَجٌة، واأغلُب الكلماِت يف الَعامية هي من الَف�صِ

     َطِفيف، والعاميُة تختلُف من دولٍة الأخرى، ومن بلٍد الآخر.

االُت ا�صتخداِم الف�صحى ؟ �صارة: وما جَمَ

عِر والرواياِت واخُلَطِب واملَقاالِت. اأ�صتاذة اآية: ي�صتخدمها االأدباُء والعلماُء والُكتَّاب يف ال�صِّ

فاطمة: لو اأ�صبحُت �صفريًة لبالدي يف البالِد الَعَرِبيَّة ، �صاأتكلُم بالعاميِة اأم الف�صيحِة ؟

يَحة؛ الأنها اللغُة الر�صميُة للبالد العربية. اأ�صتاذة اآية: �صتـتكلمني الَف�صِ

مرمي: اأ�صتاذة ال بدَّ اأْن َناأُخَذ �صورًة َتْذَكاِريًَّة مع فاطمة االآن.

اأ�صتاذة اآية: ملاذا ؟

مرمي: ربـما نحتاُج َمَعال ال�صفريِة  يف الـُم�ْصَتْقَبل.
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كلمات وتعبريات 

َحى يَحةالُف�صْ يَّةالَف�صِ َفاءَبْينََماالَعامِّ بالَْهناِء وال�صِّ

يُّاملجَتَمعاالأُميَّةِن�ْصَبة ْبُلوَما�صِ َر�ْصِميٌّالدِّ

ُة االأْخَبار التَّاريخيَّةامل�َصلْ�َصالتالُعُقودالـُخَطبَن�ْضَ

ِقيَقةالـُمَجاَمَلةَذِكيَّةَطِريَقة هالرَّ َنْف�صُ

�َصِفرَيةالُعَلَماءاآَخرَطِفيفَلْهَجة

االت ِفريةجَمَ َهل يـمِكن اأْن..؟ُربَّـمـَاالـُم�ْصَتْقَبلَمَعاِل ال�صَّ

ار َحتَّىالَفَواِتريباخِت�صَ

 ِاْجَتَمع َت�ْصَتيحاأفعال

كلمات اإ�صافية 

يد يد الَوَطِنيُّالَوَطِنيُّالنَّ�صِ ُمَباَراةَتْعِليقالنَّ�صِ

ِمن ِخاَللِبَب�َصاطةالَكْهَرَباءاالأْنَوارالـَمَحلِّيُّ

َنُمتْعب َحاَفةَنـُحلَُّتـحِقيقخمَّ �صِ

اأثنَاء
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17 الدر�س 2 - اللغة العربية بني الف�صحى والعامية

 :)( اأم خطاأ )( صواب� )تدريب )1
)  ( اجتمعت الطالباُت مع االأ�صتاذِة اآية يف اأثناِء الدر�س.     1 -1
)  ( هوؤالء الطالباُت يدر�صَن العاميَة امل�ضيَة.       2 -1
)  ( فاطمُة تدر�ُس العربيَة للعمِل يف املجاِل الدبلوما�صي.     3 -1
)  ( َحى.  للمرِة االأوىل ت�صمُع االأ�صتاذُة اآيُة �صوؤااًل عن الفرِق بني العاميِة والُف�صْ  4 -1
)  ( العاميُة لهجٌة ولي�صت لغًة.        5 -1
)  ( لي�س هناك عالقٌة بني الكلماِت يف الف�صيحة والعاميِة.     6 -1
)  ( حافِة والتلفزيون.    مرمي تريُد اأن تعمَل يف جماِل ال�صِّ  7 -1
)  ( هدُف �صارة من درا�صِة العربيِة فهُم العلوِم االإ�صالمية.     8 -1
)  ( َحى والف�صيحة.    الكتُب العلميُة والدينيُة ُتْكَتُب بالُف�صْ  9 -1
)  ( العقوُد تكتُب بالعاميِة امل�ضيِة؛ الأن النا�َس َتْعَرُفَها َجيًدا.     10 -1

تدريب )2( اقراأ الن�س ثم اأجب: 
ُد االأ�صتاذُة اآية ِبَقْوِلها: » اإجابُة هذا ال�صوؤاِل حتتاُج ُكُتًبا « ؟ ماذا َتْق�صِ  1 -2

ملاذا تتعلُم هوؤالِء الطالباُت اللغَة العربيَة؟  2 -2
َحى؟ يَحة، والُف�صْ فيَم ُت�صتخَدُم العاميُة، والَف�صِ  3 -2

ماذا تق�صُد مرمي بقولها: » ربـما َنْحَتاُج معال ال�صفرية يف امل�صتقبِل « ؟  4 -2
يف راأيك: هل هناَك اأحٌد يتعلُم العاميَة؟ وملاذا؟  5 -2

تدريب )3( اربط بني الن�صاط اللغوي وامل�صتوى اللغوي امل�صتخدم فيه )ف�صحى، ف�صيحة، عامية(: 

ُة االأْخَبار3-1 حديُث النا�ِس يف ال�صارِع 3-3  خطبُة اجلمعة3-2  َن�ْضَ

3-6  االأفالم3-5  الرواياُت الـُمَتَْجَمة3-4  ال�صعُر العربيُّ الَقِدمي

�ْصـِميَّة3-7  الَفَواِتري 3-9  الن�صيُد الَوَطِني3ُّ-8  الر�صائُل الرَّ

3-10  التعليُق على مبارياِت ُكَرِة الَقَدِم الـَمَحِليَّة

       

   

17فهم املقروء
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عاميةف�صيحةف�صحى

 .............................

 .............................

 .............................

 .............................

 .............................

 .............................

 .............................

 .............................

 .............................

 .............................

 .............................

 .............................

تدريب )4( اأكمل بالكلمة املنا�صبة مما ياأتي: 
ال– ِا�ْصِتْف�َصار–  بالهناء وال�صفاء – َطِفيف َحِفيًّا– االإعالم– جَمَ َحى– دبلوما�صيًّا– فاتورة– �صَ َبْينََما– ُربَّـما– الَعاميَّة– الُف�صْ

ا ، ............... ال اأ�صافُر يف الرحلِة َمَعُكم. اأنا م�صغوٌل جدًّ  1 -4
اخلطُب الر�صمية ال بد اأن تكوَن باللغِة العربيِة الَف�صيَحة اأو ...............  2 -4

اأغلُب املذيعنَي يف الربامِج االجتماعيِة يف التلفزيون يتكلموَن بـ...............  3 -4
كِة فوًرا. اتَّ�صَل بي املديُر   ............... كنُت يف الطريِق للبيِت وقال: ارجْع لل�ضَّ  4 -4

هذه احلقيبُة مثُل هذه احلقيبة تقريـًبا، الَفْرُق ...............  5 -4
ا هذا ال�صهر. ال تن�َس االأنواَر مفتوحًة وَتنَام، ............... الكهرباِء جاءت عاليًة جدًّ  6 -4

اأبي يعمُل ............... لبلدنا يف دولِة َقَطر.  7 -4
اأريُد اأن اأعمَل ............... يف القنواِت االإخباريِة العربيِة العاملية.  8 -4

............... يغرُي كثرًيا من اأفكاِر النا�س لل�صواِب اأو اخَلَطاأ.  9 -4
4- 10   لو �صمحَت ِعنْدي ............... بخ�صو�ِس التاأ�صريِة  اإىل ال�صعوديِة.

تدريب )5(: 

اأ– حدد الكلمة الغريـبة عن كل جمموعة كلمات 
مو�صحا ال�صبب

ب– اكتب عك�س كل كلمة مما ياأتي
العك�سالكلمة

�ُصوؤال5-6�َصفري – َطبيب- َجاِمعة - ُمْتِجم1-5
بلوما�صية - َمكتب2-5 ياحة – التِّجارة – الدِّ ُم�صِتيح5-7ال�صِّ
َذِكي5ٌّ-8ُخطبة – َن�ضة اأْخبار – َغداء – النَّ�صيد الوطني3-5ُّ
َطِفيف5-9ُم�صل�صالت – اأَفالم – ُكُتب - اإِعاَلَنات 4-5
َيْجتِمع5-10ُف�صَحى – َعقد - َلهَجة – َعاميَّة 5-5

مفردات 18



19 الدر�س 2 - اللغة العربية بني الف�صحى والعامية

تدريب )6(    حاالت االإعراب         
الحظ كلمة » االأ�صتاذة « يف االأمثلة التالية:

1- ت�صتيح االأُ�ْصتاذُة يف حجرتها.  
2- قابلت الطالبات االأُ�ْصتاذَة.  

3- ذهبت الطالبات اإىل االأُ�ْصتاذِة.  
كلمُة »االأ�صـــتاذة« َتغريْت وظيَفُتَها يف اجلمِل ال�صـــابقِة، يف املثاِل االأوِل 

»فاعل«، ويف الثاين »مفعول به«، ويف الثالث »ا�صم جمرور«.
ـِــ « ت العالمُة على احلرِف االأخري » ــُــ،ـــَـ، ـ ونتيجًة لذلك تغريَّ

التغري يف اآخر الكلمة                                      عالمة االإعراب 

موقع الكلمة يف اجلملة »فاعل – مفعول به«          حالة االإعراب

الحظ اجلدول التال:

عالمة احلالة االإعرابيةاحلالة االإعرابيةوظيفة الكلمةاملثال

ال�صمةالرفعفاعل1- ت�صتيح االأ�صتاذُة يف حجرتها 

الفتحةالن�صبمفعول به2- قابلت الطالبات االأ�صتاذَة

الك�ضةاجلرا�صم جمرور3- ذهبت الطالبات اإىل االأ�صتاذِة

         هناك ثالث حاالت اإعراب لال�صم:

قواعد

         هناك ثالث حاالت اإعراب لال�صم:

    1- الرفع: مثل الفاعل، و املبتداأ، واخلرب.

    2- الن�صب: مثل املفعول به.

    3- اجلر: مثل اال�صم بعد حرف اجلر، وامل�صاف اإليه.

القاعدة
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تدريب )7( حدد احلالة االإعرابية )مرفوعة– من�صوبة– جمرورة( للكلمات امللونة: 
).....................( 7- 1    كانت االأ�صتاذة »اآية« ت�صتيح يف حجرة املدر�صات.   
).....................( 7-  2   قابلُت ال�صفريَة امل�ضيَة يف تركيا.     
).....................( 7- 3    اأريُد اأن اأعمل يف جماِل االإعالِم.     
).....................( 7- 4    تف�صلَن ال�صاَي يا بنات.       
).....................( 7- 5    ملاذا يتكلُم النا�ُس يف ال�صارِع العاميَة؟     
).....................( 7- 6    متى ي�صتخدم النا�س اللغَة الف�صيحَة؟     
).....................( 7- 7    اللغُة العربيُة مهمة للعمل يف املجال الدبلوما�صي مع العرب.  
).....................( 7- 8   اأتعلم حتى اأدر�س العلوَم االإ�صالميَة يف اجلامعِة.    
).....................( 7- 9   ما اللغُة املوجودُة  يف الكتِب االإ�صالميِة ؟     
).....................( ل قراءَة ال�صحِف الورقيِة اأم االإلكتونيِة ؟     7- 10  ُتف�صِّ

تدريب )8( حدد املعرب واملبني من الكلمات امللونة :     

الـمبنيالـمعرباجلملة

 علُم النحِو يدر�ُس تغرَي اأواخِر الكلماِت يف اجلمِل.8- 1

 تعلَم �صديقي اللغَة العربيَة يف هذِه املدر�صِة.8- 2

�َصة.8- 3  در�صْت ليلى امل�صتوى املتقدَم العاَم املا�صي ، وهي االآن ُمَدرِّ

 اأحُب اأْن اأقراأ الرواياِت اأكرَث من قراءِة االأخباِر.8- 4

 كاَن االأ�صتاُذ كرمٌي ي�صتيُح يف حجرِة املدر�صني منُذ �صاعٍة. 8- 5

 در�صُت اللغَة االإجنليزيَة ملدة ثالِث �صنواٍت يف الثانوية.  8- 6

 القطاُر ال�ضيُع يتحرك من املحطِة ال�صاعَة الثالثَة ع�ًضا. 8- 7

ـَتِلَفٍة.8- 8  العاملوَن يف هذه ال�ضكِة ِمن جن�صياٍت مُْ

 العاميُة لي�صت لغًة ، ولكنها لهجٌة من اللغِة العربيِة.8- 9

 كثري من كلماِت العاميِة من اللغِة الف�صيحِة.8- 10

قواعد 20



21 الدر�س 2 - اللغة العربية بني الف�صحى والعامية

تدريب )9( ا�صتمع اإىل الفقرات التالية وخمن هدف املتحدث: 

9-1 ماذا يريد اأن يقول ؟

)   (    ال يريُد اأْن يخرَج من البيِت.   

)  (   يريد اأْن يقوَل اإنه ُمتَْعب.    

)   (   يريُد اأْن ُي�َصاِهد التلفزيون.    

9-2 ماذا يريد اأن يقول ؟

)   (   اإنَّه َم�ْصُغول.      

)   (   اإنَّ املو�صوَع كبرٌي جًدا ووا�صع.    

)   (   اإنَّ املو�صوَع ب�صيٌط جًدا وال يحتاُج اإىل كالٍم.  

9-3 ماذا يريد اأن يقول ؟

)   (   اإنَّه �صوَف يقراأ كثرًيا هذا اليوم.   

)   ( ا.        اإنَّه َم�ْصُغوٌل ِجدًّ

)   ( َل باأ�صخا�ٍس َكِثرِيين.     اإنَّه يحتاُج اأن َيتَّ�صِ

9-4 ماذا تريد اأن تقول ؟

)   ( ا.        اإنَّها تطبُخ جيدًّ

)   ( ُيوًفا ال�صاعة 6.       اإنَّ عندها �صُ

 )  (   اإنَّه مل ي�صاِعْدَها اأحٌد.    

9-5 ماذا يريد اأن يقول ؟

)   ( ى.          اإنَّه َتَغدَّ

)   ( اي.        اإنَّه ي�ضُب ال�صَّ

)   (   اإنَّه �صوَف ياأكُل بعَد ذلك.     

21ا�صتماع
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تدريب )10( ا�صتمع واأكمل الكلمات الناق�صة: 
حى اأو ..............،  ي�صاأُل كثرٌي من الطالِب عن الفرِق بني .............. والعامية، وعن اأهميِة تعلِم الُف�صْ  
العاميَة  يتعلَم  اأن  العامِل .............. ميكُن  اإنَّ الطالَب .............. يعي�ُس يف  العامية. يف احلقيقِة  وفائدِة تعلِم 
بب�صاطٍة من خالِل حياِتِه اليوميِة مع الَعَرب، لكن امل�صكلَة اأن كلَّ دولٍة لها ..............، وكلَّ جمموعٍة من البالِد 

َحى ُت�َصاِعُد الطالَب اأن .............. اللغَة العربيَة يف كلِّ الدوِل العربيِة. لها َلهَجٌة، ومن َثمَّ فاإنَّ الُف�صْ
وال يـمكُن اأن نقوَل اإنَّ .............. اأن يتعلَم الطالُب الف�صيحَة اأو االأف�صَل اأن يتعلَم العاميَة، االأف�صُل اأن يعرَف 
الطالب ..............ويتعلَم ما ي�صاعُدُه على .............. هدفِه، فبع�ُس االأعماِل .............. الف�صيحَة وبع�ُس 

االأعماِل حتتاُج العاميَة.

َحى اأم العاميَة وملاذا؟  تدريب )11( اأيهما حتتاُج يف م�صتقبلَك: الُف�صْ

يل.  تدريب )12( حتدث عن اللغاِت واللهجاِت املوجودِة  يف بالدَك بالتَّْف�صِ

ح.  تدريب )13( هل جتُد �صعوبًة يف احلديِث مع العرِب ب�صبِب العامية؟ َو�صِّ

تدريب )14( اقراأ ثم اأجب: 

1- اإذن :

  اأنت لعبَت كثرًيا، اإذن ال بدَّ اأن تذاكَر االآن.

  درجة حرارتَك ُمْرَتِفَعٌة )39ْ( ، اإذن َنْذَهب للم�صت�صفى فوًرا.
َياَحِة هذا العام.    لي�س معي نقود، اإذن لن اأ�صافَر لل�صِّ

ا�صتخدم )اإذن( يف 5 جمل من عندك.

2- يف احلقيقة :

  يف احلقيقة اأنا م�صغوٌل جًدا اليوَم ،ولن اأ�صتطيَع اأن اأخرَج َمَعك.

ْعٌب، اأحتاُج اأن اأبحَث لُه عن اإجابٍة.   يف احلقيقة هذا �صوؤاٌل �صَ

  يف احلقيقة هذا املو�صوُع يحتاُج اإىل اجتماٍع طويٍل َنـُحلُّ فيه كلَّ امل�َصاِكل.

ا�صتخدم )  يف احلقيقة ( يف 5 جمل من عندك.

حتدث 22
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تدريب )15( اإعالن مفقودات: 

الحظ هذا االإعالن �صتجد:

1- و�صف ال�صيء املفقود    )حقيبة جلد �صوداء(.

2- �صبب البحث عنها    )فيها اأوراق مهمة(.

3- ا�صم ال�صخ�س �صاحب احلقيبة   )اأحمد حمدي(.

 4- طريقة االت�صال بـــ   )اأرقام الهاتف(.

 5- عبارة �صكر اأو مكافاأة ملن يجد الـمفقودات .

- اكتب اإعالًنا عن َفْقِد نظارٍة طبيَّة.

ًحا اأين ت�صتخدُم وفيَم ُت�ْصتَخَدُم  تدريب )16( اكتب بالتف�صيل عن اللغاِت واللهجات يف بالدك، مو�صِّ

وَهل الفروُق  بينها كبريٌة ؟         »خم�صة ع�ض �صطًرا على االأقل«. 

اأن�صطة : 

ا لنماذَج من اللغاِت واللهجاِت يف بالِدك، مو�صًحا على اخلريطِة اأين ُت�ْصَتْخَدُم وَمَتى. م عر�صً َقدِّ

فقدت حقيبة جلد �صوداء
فيها اأوراق مهمة 

 اأرجو من يجدها اأن يتكرم باالت�صال
بــــ اأحمد حمدي

هاتف : 01003465191
      01008769482                      

ولكم جزيل ال�صكر

23كتابة
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يتوقع بعد االنتهاء من هذا الدر�س اأن تكون قادًرا على:
1(   اأن تتعرف على نبذة تاريخية عن منجزات احل�سارة العربية االإ�سالمية.

2(   اأن تتعرف على طريقة عر�س اأحد الكتب.
3(   اأن ت�ستـنـتج معلومات غري مذكورة يف الن�س.

4(   اأن تتعرف تركيب اجلملة اال�سمية » اأنـماط املبتداأ «.
5(   اأن تتعرف اأنواع اخلرب يف اجلملة اال�سمية.

6(   اأن تتعرف حالة تقدم اخلرب على املبتداأ.
7(   اأن تعرب اجلملة اال�سمية اإعراًبا �سحيًحا.

ا الأحد الكتب. 8(   اأن تكتب عر�سً
9(   اأن ت�ستخدم املفردات والتعبريات الواردة يف الدر�س يف مواقف جديدة.

األف اخرتاع  واخرتاع
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األف اخرتاع واخرتاع1   
ِف على حياِة العرِب وامل�سلمـــَن، وكان من اأ�سهِر تلَك  كانـــت املكتباُت العامليُة حتتوي بع�َس امل�ســـادِر للتََّعرُّ

ين« يف عامٍل َيَتَعاي�ُس  نِْدَباد« و»َعالء الدِّ ا خياليًَّة مثَل »ال�سِّ امل�سادِر كتاُب »األف ليلٍة وليلٍة« ، وهو كتاٌب يحكي ق�س�سً

فيـــه االإن�ساُن مع اجِلنِّ وَخَواِرِق الطبيعِة، واختلَط فيها الواقُع باخلياِل، والِعلُم باخُلَراَفِة، وانت�رَش الكتاُب يف العامِل، 

َخت  ورُة احل�سارِة االإ�سالميِة، وَتَر�سَّ هت �سُ ومتت َتْرَجَمُتُه اإىل لغاٍت كثريٍة، ونتيجًة لذلـــَك والأ�سباٍب اأخرى؛ َت�َسوَّ

َي العامُل املعا�رُش دوَر تلَك احل�سارِة يف الرتاِث االإن�سايِن. ، وَن�سِ ال�سورُة النََّمِطيَُّة للَعَربيِّ

حيِح هذه ال�سورِة قامْت » موؤ�س�سُة العلوِم والتكنولوجيا واحل�سارِة« بن�رِش كتاِب » األُف اخرتاٍع واخرتاٍع«  ولَت�سْ

وهو جزٌء من مبادرٍة تعليميٍة عامليٍة، هدُف الـُمَباَدَرِة التعريُف بالـُمنَْجَزاِت 

َقتْها احل�سارُة االإ�سالميُة يف الع�سوِر الُو�ْسَطى،  العلميِة والثقافيِة التي حقَّ

وبالرتكيِة  2006م،  عاَم  باالإجنليزيِة  طبعٌة  االآَن  حتَّى  منُه  َدَر  �سَ وقد 

عاَم2010م، وبالعربيِة عاَم 2011م.

َيعر�ُس كتاُب  »األُف اخرتاٍع واخرتاٍع«  اأهَم االخرتاعاِت العلميِة 

ا اأبَدَعُه  يف جماالِت الطبِّ وال�سيدلِة والريا�سياِت والفلِك، وغرَيها ِمـمَّ

العلماُء العرُب وامل�سلموَن يف الع�سوِر املختلفِة، ويتـناوُل تاأثرَي ذلَك على 

احل�سارِة االإن�سانية،كَمـــا َي�ْسَتْعِر�ُس الكتاُب حياَة امل�سلمَن خالَل الع�رِش الذهبـــيِّ للح�سارِة االإ�سالميِة، وقد اأَعدت 

َعٍة، وفريٌق من امل�سممَن الَباِرِعَن. الكتاُب يتكوُن   الكتاَب جمموعٌة من العلماِء العامليـَن يف جماالٍت خمتلفٍة وُمَتـنَوِّ

وٍل هي : َمًة على �سبعِة ُف�سُ من 391 )ثالثمائة واإحدى وت�سعن( �سفحًة  ُمَق�سَّ

العلماُء  َل  َتَو�سَّ وكيَف  االأع�َساِب،  وِطِب  واأَدواتَها،  واجِلَراَحِة  لل�سيدلِة،  يعر�ُس  الف�سُل  هذا  امل�ست�سفى: 

اإىل اأ�سوِل اللََّقاَحاِت املنتظمِة وخياطِة الـُجُروِح الداخليِة وامل�ست�سفياِت التعليميِة. ومن اأهمِّ االإجنازاِت التي يقدُمَها  

ْهَراِويِّ عاَم األٍف ميالدية َتْقريـًبا،  يحيُة« التي األفها الطبيُب االأندل�سيُّ اأبو القا�سِم َخَلف بن َعبَّا�س الزَّ »املو�سوعُة التو�سِ

املو�سوعُة تتكوُن من 1500 )األف وخم�سمائة( �سفحٍة، وتعر�ُس الأهمِّ العملياِت اجلراحيِة التي كانت م�ستخدمًة 

يف اأوربا، وكانت هذه املو�سوعُة مرجًعا ملدِة خم�سمائِة �سنٍة تاليٍة. 

منت هذا الدر�س منقوٌل من غالف كتاب »األف اخرتاع واخرتاع«، ومن مقال باال�سم نف�سه مع الت�رصف.  1

اآلة االأَ�ْسُطْرالب
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ه هذا الف�سُل حماولُة عبَّا�س بن ِفرَنا�س للطرياِن يف �سنِة 875 م،  وذلَك عندما  الكون:  من اأهم ما يعر�سُ

قاَم بت�سميِم اأجنحٍة ت�سبُه اأجنحَة الطيوِر، وقاَم باأوِل حماولِة حتليٍق ُقْرَب مدينِة ُقْرُطَبَة يف االأندل�ِس »اإ�سبانيا«، وقبَل 

ْخٍم،  ِبُقَما�ٍس �سَ ُقْرُطَبَة  بنف�سِه من مئذنِة م�سجِد  األقى  ذلَك يف عام852م  

وتطورت فكرُته واأ�سبحْت »امْلَِظلَُّة« التي َيْقِفُز بها املَِظلِّيـُّوَن االآَن.

ال�ســـوق : يو�سُح هذا الف�سُل كيَف انَتَع�َسِت التجارُة العامليُة منُذ األِف 

ٍم مـــن َمِدينَِة »ُطَلْيِطَلة« يف  خُّ عـــاٍم َخَلْت، يف ظِل نظـــاٍم اقت�ساديٍّ بدوِن َت�سَ

االأندل�ـــس اإىل »ِدلِْهي« يف �سبِه القارِة الهنديِة، حيـــث كاَن ُيَقلَُّد �َسكُّ الُعْملِة 

العربيـــِة يف اإجنلرتا، بينَما كانت ال�سيكاُت ُتْقَبـــُل يف املعامالِت التجاريِة يف 

ِق. ال�رشَّ

َطْت  ِقيَّ الذي و�سلْت اإليِه املدُن االإ�سالميُة، حيث ال�سوارُع امل�ساءُة ملدٍن ُخطِّ املدينـــة : يو�سُح هذا الف�سُل الرُّ

َقُه  منـــُذ اأكرَث من األِف عاٍم، ونظاٌم جلمِع الُقَماَمِة، و�سبكٌة لل�رشِف ال�سحيِّ حتَت االأر�ِس، ويعر�ُس التقدَم الذي َحقَّ

فـــُن العمارِة االإ�سالميِة، والذي ظهـــَر جليًّا يف امل�ساجِد ال�سخمِة واجل�سوِر وغرِيها ، وكيـــف اأثََّر هذا على العمارِة 

االأوربيِة.

البيـــت : يتـناوُل هذا الف�سُل مو�سوعاٍت حوَل اكت�ســـاِف القهوِة، وكيَف انتقلت الأوروبا، واخرتاِع �سابوِن 

ِفيِه الـُمَواِفَقَة للِبيَئِة ، ووَجَباِت  ْ ْت، وُيقدُم �ساعًة يـبلُغ ارتفاُعها �سبعَة اأمتـــاٍر، وو�سائَل الرتَّ ـــاِم منُذ األِف عاٍم َم�سَ احَلمَّ

نَاِف. الطعاِم ُثالثيَة االأ�سْ

ي�ـــسِ اجلامَعاِت واملدار�ِس من املدر�سِة  املدر�ســـة: َيْعِر�ُس هذا الف�سُل ُجهوَد العلماِء العرِب وامل�سِلمَن يف تاأ�سِ

امل�ستـن�رِشيِة يف بغداَد �رشًقا اإىل القرويـَن غرًبا مروًرا باالأزهِر يف القاهرِة، وَدَر�َس الَكيِفيَّة التي علَّم وتعلَّم بها اأَنا�ٌس 

من اجلن�سِن، ومن كلِّ اجلن�سياِت واالأدياِن علوًما خمتلفًة جمعْت بن علوِم ال�رشيعِة والعلوِم الطبيعيِة.

العـــامل : يتـناوُل هذا الف�سُل الظواهَر الطبيعيَة مثَل: ظاهرِة َقْو�ِس ُقَزح، وَحرَكِة املدِّ واجلْزِر ،ودرا�َسِة املعادِن 

ُفوَن امل�سلمون َمن َقطِع اآالِف االأمياِل ُم�ْسَتِعيِنَن باأكرِث اخلرائِط واأجهزِة  َن الـُم�ْسَتْك�سِ واجلباِل واملحيطاِت، وكيَف تـمكَّ

َرٍة منُذ األِف  َد ُمَتَطوِّ َدٍة يف َمَرا�سِ اال�سِتـــدالِل تطوًرا يف وقِتها،كما يتـناوُل عملياِت ر�سِد ال�سماِء بـــاأدواٍت فلكيٍة ُمَعقَّ

عاٍم َخَلْت.
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م و�سًفا �سحيًحا  ا ُجهوُد احل�َسِن بـــن الهيثِم، ففي عاِم 1000م تقريـًبا قدَّ ومـــن اأبرِز ما يقدُمه الكتاُب اأي�سً

ُ ، واأثبَت اأن االإن�ساَن  الأجزاِء العـــِن ، ودر�َس كيَف ينتقُل ال�سوُء، وكيَف ينَْك�ـــرشِ

َيرى االأ�سياَء نتيجًة النعكا�ِس االأ�سعِة ال�سادرِة عنها ودخوِلها اإىل َعْيِنِه، وترتَب على 

ها اآلُة الت�سويِر »الَكامريا« التي بن اأيديِنا االآَن. بحوِثِه تلَك اخرتاعاٌت اأهمُّ

وقـــد حاَز هـــذا الكتاُب علـــى اإعجاِب الكثرييـــَن حيُث قـــاَل ال�سري »روالند 

جاك�ســـون« الرئي�ُس التنفيـــذيُّ للجمعيِة العلميِة الربيطانيِة: »هذا الكتـــاُب ُيَعدُّ َتْذِكَرًة 

َمُه امل�سلموَن مـــن اإ�سهاماٍت عديدٍة مهمٍة  مطلوبـــًة لنا – الغربيــــن – الأنَّه يروي ما قدَّ

بعيدِة االأثِر يف تطويِر ما لدينَا من تقنيٍة ، ومعرفٍة م�سرَتكٍة«.

ويف �ساأِن هذا الكتاِب قال »اآدم هارت ديفي�س« كاتٌب ومقدُم برامَج تلفزيونيٍة علميٍة يف هيئة بي بي �سي: 

اِئَقِة، حيث جتُد و�سفاٍت  »هذا الكتاُب الرائُع ُمْفَعٌم باأفكاِر احل�سارِة االإ�سالميِة،كلُّ �سفحٍة فيه َمنَْجٌم للمعلوماِت ال�سَّ

لُْت على هذا الكتاِب قبَل خم�سَن �سنة«1. لتجارَب علميٍة مع ر�سوٍم تو�سيحيٍة باأ�سلوٍب جميٍل، َلْيَتِني َح�سَ

كلمات وتعبريات 

ادر َخَواِرق الطبيعةاجِلنخياليَّةاأ�سَهرامل�سَ

ـرالنََّمِطيَّةاخُلَراَفة ُمَبادَرةِاخرِتاعاملعا�سِ

ياتالــُمنَْجزات هبيَتاأثريالَفلكالرَيا�سِ الَع�رش الذَّ

مةامل�سِمُمون  الَباِرعون اللََّقاَحاتِطب االأع�َساباجِلراَحةُمَق�سَّ

حتِليـقاأَجِنَحةَمرِجعالَعِمليَّات اجِلراحيَّةاجلُروح

ماملَِظلِّيُّوناملَِظلَّةُقَما�سُقْرُطَبة خُّ َت�سَ

حيالُقَماَمة�َسكٌِّدلِْهيُطَلْيِطَلة ف ال�سِّ �َسبَكة ال�رشَّ

ورَجِليٌّ اُبونُج�سُ ِفيهُمروًرا بــ�سَ ْ الرتَّ

1 www.sciencesclub.com/sciencesclub/?p=934
  http://ar.wikipedia.org/wiki/1001_خمرتع
  http://www.1001inventions.com/
  https://www.youtube.com/watch?v=2JSqQa4BWUE
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قطع �سطرجن

اأدوات جراحة

يعةاجلن�َسانالَكيِفَيةالـُمَواِفَقة للِبيَئة ِبيعيةُعُلوم ال�رشَّ الُعُلوم الطَّ

بيعية واِهر الطَّ فونَحرَكة املدِّ واجلْزرَقْو�س ُقَزحالظَّ ُم�ْسَتِعينونالـُم�سَتك�سِ

داال�سِتْداَلل َدةَر�سْ دُمَعقَّ اأْبَرزَمَرا�سِ

وء اِدرة عنِاْنِعكا�سال�سَّ ِئي�ُس التَّـنفيذيال�سَّ َتْذِكَرةالرَّ

نَبعيَدُة االأَثراإ�ْسهاَمات َمنَجمُمفَعم�َساأْ

اِئقة َفاتال�سَّ ـِيَو�سَ ليـَتـن

اأفعال
تِاخَتلَطحتَتوي َهتتـمَّ َت�َسوَّ

َخت لَي�ْسَتعر�ساأبَدَعَتَر�سَّ َتَو�سَّ

ُيَقلَّدَوفَّرَخَلتانَتَع�َستُت�ْسِبه

َطت تُخطِّ َم�سَ

كلمات اإ�سافية 

ياحِوالَدة َقي�رَشيَّةالـَجرب ب اجلراحةاالأُ�سالرِّ ُكالَّ

ِانحراَفاتَماآثرالُبندقيَّةاإ�سِبيليةِغرناَطة

عملة اإ�سالمية قدمية
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تدريب )1( �سواب اأم خطاأ: 
)  ( در الكتاُب باالإجنليزية ، ثمَّ ُترجَم للغاِت االأخَرى .     �سَ  1 -1
)  ( دارْت معظُم اإجنازاِت امل�سلمَن حوَل بناِء امل�ساجِد .      2 -1
)  ( ُا�ستخدمِت ال�سيكاُت يف املعامالِت التجاريِة يف اأنحاء العامل االإ�سالمي.    3 -1
)  ( كان التعليُم للرجاِل فقط يف املن�ساآِت التعليميِة االإ�سالميِة .     4 -1
)  ( هذا الكتاُب مق�سٌم ح�سَب الرتتيِب الزمنيِّ لالخرتاعاِت .      5 -1
)  ( كانت موؤ�س�ساُت التعليِم لكل الدار�سن.        6 -1
)  ( كانت جتربُة القفِز باملظلِة تاليًة لتجربِة الطرياِن .       7 -1
)  ( كانت »املو�سوعُة التو�سيحيُة« يف العملياِت اجلراحيِة مرجًعا خلم�سِة قروٍن.    8 -1
)  ( كانت املدار�ُس يف الدولِة االإ�سالميِة للعلوم الدينية فقط .      9 -1
)  ( تطورت جتربُة عبا�ِس بن فرنا�س يف القفِز حتى �سارت ت�ستخدُم حالًيا.    10 -1

تدريب )2( اقراأ الن�س ثم اأجب:  
م خم�َس معلوماٍت عن كتاِب »األُف اخرتاٍع واخرتاٍع «. قدِّ  1 -2
؟ ما الفرُق بَن جهوِد عبا�ِس بن ِفرنا�س وجهوِد الزهراويِّ  2 -2

؟ كيَف اأثَّرت جتارُب  احل�سِن بن الهيَثِم على ع�رِشنا احلايلِّ  3 -2
تنوُع ف�سوِل الكتاِب ي�سرُي اإىل �سيٍء هاٍم يف احل�سارِة االإ�سالميِة ، و�سْح َذلَك.  4 -2

قارْن بَن كتاَبي» األُف ليلٍة وليلٍة« و»األُف اخرتاٍع واخرتاٍع« من حيُث طبيعِة الكتاِب وال�سورِة التي يقدُمها    5 -2
              َعن احل�سارِة االإ�سالميِة.

تدريب )3(  َعاَلَم َتُدلُّ الـجـَُمل التَّاليةِ :  
) الع�رُش الذهبيُّ للح�سارِة االإ�سالميِة (.  1 -3

ِة الهنديَِّة(. )ازدَهرت التجارُة من مدينِة »ُطليِطلة« يف املغرِب العربيِّ اإىل »ِدلِهي« يف �سبِه القارَّ  2 -3
)وتعلََّم يف املوؤ�س�ساِت التعليميِة اأنا�ٌس من اجلن�سِن ومن كلِّ اجلن�سياِت واالأدياِن ملنفعِة االإن�سانيَِّة(.  3 -3

)هذا الكتاُب ُيَعدُّ َتْذِكَرًة مطلوبًة لنا – الَغربـيـن –(.  4 -3
)كلُّ �سفحٍة فيه منجٌم للمعلوماِت ال�َسائقِة(.  5 -3

فهم املقروء
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تدريب )4( اأكمل بالكلمة املنا�سبة مما ياأتي: 
يات – املناِجم – ليتـَني – د – ُمْفَعمة – الريا�سِ اخرِتاعات – تاأِثري – لقاًحا – عامَل - ا�سَهاَمات – املرا�سِ

ور الو�سَطى   للِمعَمار – الع�سُ
. ، بينما اجلامُع االأزهُر منوذٌج للمعماِر الَفاطميِّ 4- 1    م�سجُد ال�سلطاِن اأحمَد يف تركَيا  منوذٌج ............ العثماينِّ
4- 2    البَد اأْن ياأخَذ  االأطفاُل .........  �سدَّ االأمرا�ِس بعَد والدِتهم، واإال َقد ت�سيـُبهم بع�ُس االأمرا�ِس اخلطريِة.

4- 3    هذه الَق�سيدُة ............  مب�ساعَر جميلٍة، فعندَما اأ�سمُعها اأ�سعُر براحٍة نف�سيٍة.
، بينما كانت َغرَي ذلَك يف اأوروَبا. 4- 4    كانت   ............  من الَفرتاِت املزدهرِة يف العامِل االإ�سالميِّ

4- 5    ...... بعَد تعلُِّم اللغِة العربيِة وفهِم ثقافِتها اأح�سُل على وظيفٍة مهمٍة.
4- 6    العمُل يف  ............ من االأعماِل اخلطريِة ؛ الأنَها تكوُن يف عمِق االأر�ِس.

4- 7    كاَن جلهوِد ابِن الهيثِم  ............  كبريٌة  يف اخرتاِع  » الكامريا «.
4- 8    ا�ستطلَع علماُء الفلِك هالَل رم�ساَن عرَب اأكرِب  ............  يف بالِدنا.

4- 9    طبََّق امل�رشيوَن القدماُء مبادَئ علِم  ............ يف بناِء االأهراِم واملعابِد الكبريِة.
ها، وكلُّ ح�سارٍة تفيُد وت�ستفيُد من غرِيها. 4- 10   احل�ساراُت الكربى لَها ............   على بع�سِ

تدريب )5(:1 

د الكلمة الغريبة على كل جمموعة كلمات  اأ– حدِّ
مو�سًحا ال�سبب

ب– اكتب عك�س كل كلمة مما ياأتي:

عك�س الكلمة

............ُخَراَفة5-6اخلرافة – اخليال – التخطيط - االأحالم1-5

الزهراوي – عبا�س بن فرنا�س – ابن النفي�س 2-5
............َظهر5-7- اأين�ستاين

ال�سباحة - الطبيعة »الفيزياء«  – الريا�سيات – 3-5
............َخلت5-8الفلك 

............عديدة5-9اجلراحة – ال�سيدلة – التجارة - الدواء4-5

............ُمعقَّد5-10الهاتف - املظلة – الكامريا -  القهوة5-53

1  الكلمة الغريبة هي الهاتف.. بقية الكلمات هي تطور الكت�سافات احل�سارة االإ�سالمية.

مفردات
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تدريب )6(:     اجلملة اال�سمية     
در�سنَا فيما �سبَق اأنَّ اجلملَة اال�سميَة هي التي تبداأُ با�سٍم :

مثال : -  املخرتعاُت االإ�سالميُة عظيمٌة .                 كتاُب » األُف اخرتاٍع واخرتاٍع « مفيٌد .
و االآَن يجُب اأْن نعلَم َما يلي : 

1- اجلملُة اال�سميُة تتكوُن من» الـمبتداأ واخلرب«  .
● املبتداأ :  هو اال�سُم الذي نتحدُث عنه، ِمثَل كلمِة  ) املخرتعاُت – كتاُب ( يف املَثاِل ال�سابِق، و هو دائًما » مرفوع «.

● اخلرب : هو املعلومُة التي نقدُمها َعن » املبتداأ « الذي نتحدُث عنه مثَل )عظيمٌة -  مفيٌد (  يف املثاِل ال�سابِق، 
ا.      وهو دائًما » مرفوع « اأي�سً

2- املبتداأُ يكوُن ) ا�سًما ظاهًرا ( : مفرًدا، اأو مثًنى، اأو جمًعا، ويكوُن مرفوًعا وعالمُة رفِعه ال�سمُة للمفرِد وجمِع 
املوؤنِث وجمِع التك�سرِي، و االألُف يف املثنى، والواو يف جمِع املذكِر ال�سامِل، وكذلَك اخلرُب، مثَل :

● الكتابان مفيدان  .                          ● الكتاُب مفيٌد .   
●  املخرتعاُت االإ�سالمية عظيمٌة .  ● امل�سلمون متـقدمون .                  	 	

● امل�ساجُد ممتلئٌة بالزخارِف.   

3- املبتداأُ قد يكوُن �سمرًيا بارًزا: ) اأنا- نحن -  اأنَت -  اأنِت -  اأنتما - اأنتم - اأننت - هو - هي - هما - هم - هن ( 

●  هو عالـٌم جليٌل . ●  اأنا جمتهٌد .     	 	

●  اأننت متـفوقاٌت . ●  نحن متـقدمون.    	 	

تدريب : حدِد املبتداأَ، واخلرَب يف اجلمِل التاليِة :

اخلرباملبتداأاجلملة 

َفُة ُم�ساَءٌة لياًل.1-6 االأر�سِ

فيِه القديـَمُة ُموافقٌة للبيئِة.2-6 َو�ساِئُل الرتَّ

هَذا الكتاُب ُمفَعٌم ِباأفكاِر احل�سارِة االإ�سالميِة.3-6

ُكلُّ �سفَحٍة ِمن الكَتاِب َمنجٌم للمعلوماِت.4-6

َنحُن ُم�ستفيُدوَن ِمن ِدرا�َسِة َهذا الِكتاِب. 5-6

قواعد
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تدريب )7(   اأنواع اخلرب:    
 الحظ ما يلي :       

5-  الطالُب يف الف�سِل.         1- الكتاُب ن�رشْتُه موؤ�س�سُة العلوِم و التكنولوجَيا.    
6-  الطالُب اأماَم املعلِم. 2-  علماُء امل�سلمَن األَّـُفوا يف جماالٍت خمتلفٍة.     

7-  الكتاُب مفيٌد.                              3- الكتاُب فوائُدُه كبريٌة.                                   
8-  الكتاباِن رائعاِن. 4- املدن �سوارُعها م�ساءٌة.                                         

نالحُظ من االأمثلِة ال�سابقِة ما يلي : 
ى » خرب جملـــة فعلية «، ويف االأمثلِة   يف االأمثلـــِة )1، و2 ( اخلـــرُب جـــاَء ) فعل + فاعل ( و لذلَك ي�سمَّ
ى » خرب جملة ا�سمية«،  ويف االأمثلِة ) 5 ، و6 (  اخلرُب جاَء    ) 3، و 4 ( اخلرُب جاَء ) مبتداأ + خرب ( ، ولذلَك ي�سمَّ
ى » خرب �سبه جملة « ،  و يف هذِه  ) » حرف جر + ا�سم جمرور«  و » ظرف + م�ساف اإليه « ( ، و لذلَك ي�سمَّ
احلالِة نقوُل عنَد االإعراِب : ) اجلملة الفعلية – اجلملة اال�سمية ( اأو )�سبه اجلملة( يف حمِل رفع ِخرِب املبتداأ. 
و يف االأمثلِة )7 ، و 8 (  اخلرُب جاَء ) كلمة واحدة (، فهو لي�َس » جملة فعلية «  وال  » جملة ا�سمية «، 

ى » خرب مفرد « .  و ال » �سبه جملة « ، و لذلَك ي�سمَّ

مثال : 

        اخلرب اجلملة  » ا�سمية - فعلية « البد له من �سمري يربطه باملبتداأ.

يجوز اأن ياأتي اخلرب قبل املبتداأ ، و ذلك اإذا كان اخلرب » �سبه جملة « و املبتداأ ) معرفة ( 

و يكون ذلك واجبا اإذا كان اخلرب » �سبه جملة « واملبتداأ ) نكرة ( .

1-   يف الكتاِب الفوائُد.            ) جائز (، ويجوز     الفوائُد يف الكتاِب.

2-   اأماَم املعلِم الطالُب.            ) جائز (، ويجوز     الطالُب اأماَم املعلِم.                        

3-   جلهوِد العلماِء دوٌر كبرٌي يف التقدِم .       ) تقدم اخلرب واجب ( 

4-   فوَق املكتِب �سوٌر لبع�ِس العلماِء.           ) تقدم اخلرب واجب ( 

تقدم اخلرب على املبتداأ :

قواعد

الحظ
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اأمثلٌة اإعرابية :

امل�سلموَن اأ�سحاُب ح�سارٍة.
امل�سلموَن : مبتداأٌ مرفوٌع وعالمُة رفِعه الواُو؛ الأنَّه جمُع مذكٍر �سامٌل .

اأ�سحاُب : خرٌب مرفوٌع و عالمُة رفِعه ال�سمُة؛ الأنَّه جمُع تك�سرٍي.
ح�سارٍة   : م�ساٌف اإليه جمروٌر وعالمُة جِره الك�رشُة؛ الأنَّه مفرٌد.

اأنتَما ذكياِن .
اأنتَما    : �سمرٌي مبنٌي يف حمِل رفِع مبتداأ.

ذكياِن : خرٌب مرفوٌع وعالمُة رفِعه االألُف؛ الأنَّه مثًنى.

الكتاُب ن�رشته موؤ�س�سُة العلوِم.

الكتاُب  : مبتداأٌ مرفوٌع وعالمُة رفِعه ال�سمُة الأنَّه مفرٌد. 
ن�رشته    : » ن�رش« فعٌل ما�ٍس مبنٌى على الفتِح، و»ت« تاُء التاأنيِث

            و» الهاء « �سمرٌي مبنٌي يف حمِل ن�سِب مفعوٍل به مقدٍم.
موؤ�س�سُة : فاعٌل مرفوٌع و عالمُة رفِعه ال�سمُة الأنَّه مفرٌد.

العلوِم    : م�ساٌف اإليه جمروٌر وعالمُة جِره الك�رشُة  الأنَّه جمُع تك�سرٍي، 
            واجلملُة الفعليُة: )ن�رشته موؤ�س�سُة العلوِم ( يف حمِل رفِع خرِب املبتداأ.

الكتاباِن فوائُدهما كثريٌة.

الكتابان   : مبتداأٌ اأوٌل مرفوٌع وعالمُة رفِعه االألُف؛ الأنَّه مثًنى .
فوائُدهما : مبتداأٌ ثاٍن مرفوٌع و عالمُة رفِعه ال�سمُة؛ الأنَّه جمُع تك�سرٍي ، 

               و الـ » الهاء « �سمرٌي مبنٌي يف حمِل جِر م�ساٍف اإليه.
كثريٌة      : خرُب املبتداأ الثايِن مرفوٌع وعالمُة رفِعه ال�سمُة؛ الأنَّه مفرٌد.

            و اجلملُة اال�سميُة : ) فوائُدهما كثريٌة( يف حمِل رفِع خرِب املبتداأ االأوِل .  

املبتداأُ واخلرُب مرفوعاِن دائَما.  -1  
املبتداأُ يكوُن ا�سًما ظاهًرا اأو �سمرًيا منف�ساًل.  -2  

اأنواُع اخلرِب: ) خرٌب جملٌة فعليٌة ( و) خرٌب جملٌة ا�سميٌة ( و) خرٌب �سبُه جملٍة ( و) خرٌب مفرٌد (.  -3  
املبتداأُ يكوُن معرفًة، وقْد يكوُن نكرًة يف حاالٍت خا�سٍة.  -4  

يجُب اأن يتقدَم اخلرُب على املبتداأ اإَذا كاَن اخلرُب �سبَه جملٍة واملبتداأُ نكرًة.  -5  

القاعدة

قواعد
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الطالُب يف الف�سِل.

الطالُب    : مبتداأٌ مرفوٌع وعالمُة رفِعه ال�سمُة؛ الأنَّه جمُع تك�سرٍي.
يف الف�سل : ) يف ( حرُف جٍر مبنٌي، و) الف�سِل ( ا�سٌم جمروٌر بحرِف اجلِر، 

                 و عالمُة اجلِر الك�رشُة؛ الأنَّه مفرٌد، و�سبُه اجلملِة )يف الف�سل( يف                
                 حمِل رفِع خرِب املبتداأ . 

للعلِم دوٌر يف التقدِم.

للعلِم : ) الالم ( حرُف جٍر مبنٌي، و ) العلم ( ا�سٌم جمروٌر بحرِف اجلِر، وعالمُة 
          اجلِر الك�رشُة الأنَّه مفرٌد، و�سبُه اجلملِة )للعلِم( يف حمِل رفِع خرٍب  مقدٍم.

دوٌر   : مبتداأٌ موؤخٌر مرفوٌع و عالمُة رفِعه ال�سمُة؛ الأنَّه مفرٌد.
يف التقدِم : ) يف ( حرُف جٍر مبنٌي، و ) التقدِم ( ا�سٌم جمروٌر بحرِف اجلِر ، 

                 وعالمُة اجلِر الك�رشُة الأنَّه مفرٌد.

تدريب )7( ا�ستخرج اخلرب وبن نوعه  يف اجلمل التالية. 

نوع اخلرباخلرباجلملة

عبا�ُس بُن فرنا�ٍس حاوَل الطرياَن.1-7

االأطباُء امل�سلموَن اإجنازاُتهم عظيمٌة. 2-7

الطبيُب اأبو القا�سِم األََّف املو�سوعَة التو�سيحيَة.3-7

للم�سلمَن اإ�سهاماٌت عديدٌة مهمٌة.4-7

احل�سُن بُن الهيثِم طبيٌب م�سهوٌر.5-7

القراءُة مفيدٌة للعقِل.6-7

هنَّ جميٌل.7-7 الطالباُت خطُّ

احلياُة مليئٌة بالتحدياِت.8-7

للمراأِة دوٌر كبرٌي يف ح�سارِة امل�سلمَن.9-7

اأماَم اأعيِننا اأهُم منجزاِت احل�سارِة االإ�سالميِة.10-7

قواعد
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تدريب )8( اأعرب اجلمل التالية : 
الباُت ُتركياٌت. الطَّ  1-8

امل�ساِجُد تـمتلُئ ِبامل�سلَن.  2-8

فوَن جُمتهُدوَن. املوظَّ  3-8

اجلاِمعُة يف و�َسِط املدينِة.  4-8

ِة. تاِن للدرا�سِ اأنتما ُمـِحبَـّ  5-8

تدريب )9( ا�ستمع ثمَّ اأجب:  
؟ �َسه اخلوارزميُّ 9-1 ما الِعلُم الذي اأ�سَّ

  الرَيا�سيات.   اجلرَب.     امليَكانيَكا.

ُل َمن َقاَم باإجَراِء عَمليِة ِوالدٍة َقْي�رَشيٍة ................ 9-2 اأوَّ

هراوي.    ابن الهيثم.    جابر بن حيان.   الزَّ

9-3 ِمن اأين َجاَءت ِفكرُة َعباَءِة التَّخرِج ؟

  ِمن احل�ساَرة الِفرعونية.   ِمن اجلامعات يف اأوُربا.  ِمن اجلامعات العربية يف االأندُل�س. 

9-4 انتقَل َم�رشوُب الَقهوِة ِمن  ................

  الَيَمن اإىل ُتركيا َعرب ِم�رش.

  ُتركيا اإىل الَيَمن عرب ِم�رش.

  ِم�رش اإىل ُتركيا عرب الَيَمن.

9-5 ُبِنيت اأوُل ُم�ْسَت�سًفى ُمَتطوٍر يف القرِن ................

  الثَّامن امليالدي.  

  التَّا�سع امليالدي.

  الَعا�رِش امليالدي.

تل�سكوب قدمي

َحبَّات الب

ا�ستماع
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تدريب )10( ا�ستمع ثم اأجب: 
ْم  »مو�سوعُة احل�سارِة االإ�سالميِة« : قدِّ   1-10

............................................................ املوؤلُف :      
............................................................. النا�رُش :       
............................................................. عدُد االأجزاِء:      
 ............................................................. 10-2  مو�سوُع اجلزِء الثايِن :   
............................................................. 10-3  مو�سوِع اجلزِء اخلام�ِس :   
............................................................. 10-4 مو�سوُع اجلزِء التا�سِع :   

تدريب )11( حتدْث  عن مظاهِر احل�سارِة االإ�سالميِة يف بالِدك »اإْن وجَدْت«. 

تدريب )12( حتدْث عن كيَف تكوُن الدولُة بانيًة للح�سارِة، وكيَف تكوُن هادمًة لَها. 

تدريب )13( قْم مع زمالِئك بح�رِش االخرتاعاِت التي ت�ستخدمونَها كلَّ يوٍم، مو�سًحا تاأثرِيها على 

           حياتك. 

تدريب )14( اقراأ ثم اأجب: 
1- ليت :

َلْيَت اجلوَّ َجميٌل، فاأخُرُج اإىل الـُمتـنزِه مَع اأ�سدَقاِئي وَنلْعُب.   
بيعيِة. قِة َمواِرِدَها الطَّ وَل الَفقرَيَة بدال ِمن �رَشِ وُل الُكربى ُت�ساعُد الدُّ َلْيَت الدُّ   

َلْيتـِني َقراأُت كتاَب  » األُف اخرتاٍع واخرتاٍع « ُمنُذ َفرِتٍة َطويَلٍة.   
ا�ستخدم ).. َلْيت ..(  يف 5 جمل من عندك.

2- ا�ْسَتعان بــ  :
كتوَراه. اِلُب باالإنرتِنت يف ِكتابِة َبْحِثه للدُّ ِا�ْستعاَن الطَّ    

حراِء ُم�ستِعيًنا ِباخَلرائِط االإلكرُتونيَِّة َعلى َهاِتفي املحُموِل. �َسافرُت َعرَب ال�سَّ   
الذي َيعي�ُس يف بلٍد اأجنبيٍّ الُبَد اأن َي�ْستعَن ِباأ�سدَقاِئه يف البَدايِة َحتى َيعرَف ِنَظاِم احلَياِة.    

ا�ستخدم ).. ِا�ْسَتعان ِبــ ..( يف 5 جمل من عندك.

حتدث
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ابن �سينا

ا الأحد الكتب ؟  تدريب )15(كيف تكتب عر�سً
در�ْسنَا يف اجلزِء ال�سابِق كيَف نقدُم بياناِت كتاٍب : يف هذا الدر�ِس نتعلُم كيَف نقدُم حمتَوىكتاٍب بالعربيِة.

بياناُت الكتاِب :  اال�سُم واملوؤلُف والنا�رُش وتاريُخ الن�رِش ورقُم الطبعِة. اأواًل : 
ف�سوُل  الكتاِب: عدُدها وطريقُة تق�سيِمها )ح�سَب املو�سوعاِت، ح�سَب الزمِن ....( ثانًيا : 
نبذٌة موجزٌة عن كلِّ ف�سٍل، مع اإبراِز اأهِم نقطٍة يف كلِّ ف�سٍل اأو » ر�سالُة الف�سِل«. ثالًثا :  

ر�سالُة الكتاِب : وهي ما الذي يريُد اأن يقوَله املوؤلُف. رابًعا :  
وميكُنك اال�ستفادَة بن�ِس الدر�ِس يف فهِم كيَف نقدُم كتاًبا.

ا الأحِد الكتِب التي قراأَتها. تدريب :  اكتب عر�سً
 	

تدريب )16( اكتْب مقااًل عن دوِر احل�سارِة االإ�سالميِة يف التقدِم احلديِث. 

اأن�سطة : 
ْف ِبهم وببع�ِس اإجنازاِتهم : ابحْث عن اإجنازاِت العلماِء التاِلية اأ�سماوؤُهم، وعرِّ

اِزي – جابُر بُن حيَّان – ابُن �سينَا – اجلزِري  اأبو بكٍر الرَّ

كتابة
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